
Dz.U./S S168
02/09/2019
411558-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 7

02/09/2019 S168
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411558-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi wycinania drzew
2019/S 168-411558

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000: Wzgórza Bukowe PLH 320020, Dolina
Rurzycy PLH 300017, Dolina Iny koło Recza PLH 320004
Numer referencyjny: ZP.261.7.2019.AD.32

II.1.2) Główny kod CPV
77211400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
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Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000:
— część nr 1 — Wzgórza Bukowe PLH 320020 obszar Natura 2000 położony w powiecie gryfińskim, gmina
Stare Czarnowo oraz w powiecie stargardzkim, gmina Kobylanka, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu
drzew i krzewów z kopuł torfowiska (7140) na szacowanej łącznej powierzchni 8,28 ha,
— część nr 2 — Dolina Rurzycy PLH 300017, obszar Natura 2000 położony w województwie wielkopolskim,
w powiecie złotowskim, gmina Jastrowie, obręb Płytnica, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i
krzewów oraz koszenie z kopuł torfowiska (7230) na szacowanej łącznej powierzchni 0,85 ha,
— część nr 3 — Dolina Iny koło Recza PLH 320004 obszar Natura 2000 położonych w powiecie
choszczeńskim, gmina Recz, obręb Pomień, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów
kopuł torfowiska (7230) na szacowanej łącznej powierzchni 2,19 ha.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 385 527.77 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wzgórza Bukowe PLH 320020
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat gryfiński, gmina Stare Czarnowo oraz w powiat stargardzki, gmina Kobylanka, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej: część nr 1 — Wzgórza Bukowe PLH 320020 obszar Natura 2000
położony w powiecie gryfińskim, gmina Stare Czarnowo oraz w powiecie stargardzkim, gmina Kobylanka,
polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów z kopuł torfowiska (7140) na szacowanej łącznej
powierzchni 8,28 ha,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Rurzycy PLH 300017



Dz.U./S S168
02/09/2019
411558-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 7

02/09/2019 S168
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwie wielkopolskim w powiecie złotowskim, gmina Jastrowie, obręb Płytnica, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie nalotu i podrostów drzew i krzewów oraz koszenie na szacowanej
łącznej powierzchni 0,85 ha obejmującej płaty następującego siedliska przyrodniczego: 7230 Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Rurzycy PLH 300017
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Położonym w województwie zachodniopomorskim w powiecie choszczeńskim, gmina Recz Obszar wiejski,
obręb Pomień, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabiegi ochrony czynnej obejmują wycinanie nalotu i podrostu drzew i krzewów
Na szacowanej łącznej powierzchni 2,19 ha obejmującej płaty następującego siedliska przyrodniczego:
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 060-139465

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Wzgórza Bukowe PLH 320020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Analizy Środowiskowe Widok Mateusz Świs
ul. Jackowskiego 3 B
Grudziąc
86-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139465-2019:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 81 300.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 54 700.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dolina Rurzycy PLH 300017

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Analizy Środowiskowe Widok Mateusz Świs
ul. Jackowskiego 3B
Grudziąc
86-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 195.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 870.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dolina Iny koło Recza PLH 320004

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Krzysztof Madej Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. Sp. k.
Durdy 141
Baranów Sandomierski
39-450
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 390.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 346.33 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).
Art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp – tj. wykluczenie Wykonawcy będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 PLN.
Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
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przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego — jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Pełnomocnictwo — jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do
SIWZ). Dowód wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019


